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noedel te koop, ook bekend als ‘the miracle noodle’ (zie fi-
guur 1). Het is een wat dikke en stevige glasnoedel die kant 
en klaar ‘nat’ verpakt zijn. Twee euro voor een pakje. Blijft 
een jaar of twee goed na openmaken. Niet invriezen. De noe-
del heeft een diameter van 1,5 mm en is stevig genoeg om 
er met een 0,7 mm infuusnaald een lumen in te boren. De 
consistentie van de noedel simuleert heel aardig die van de 
a.femoralis vaatwand in het rattenmodel. [2] Je hebt dan een 
realistisch, goedkoop en diervriendelijk simulatiemodel voor 
het oefenen van een vaatanastomose waarbij ook de door-
gankelijkheid getest kan worden (zie figuur 2). Ze hebben 
ook gekeken naar de steriliteit van de inhoud en deze is ste-
riel bevonden. In Frankrijk is het nu geaccepteerd om deze 
noedels op de OK te gebruiken om met je gewone micro-
scoop en instrumenten vaatnaden te oefenen.

Terug naar Frankrijk. De beoordeling van de microchirurgi-
sche kennis en vaardigheid in de Franse cursus is gebaseerd 
op een aantal verschillende criteria:
• Praktijkdeel: 

– De beoordeling van een aantal naden tijdens de oe-
fensessies (20 punten)

– Het praktische examen op een ratmodel: 1 naad 
waarvan de doorgankelijkheid goed moet zijn (40 
punten), zie figuur 3

– Het professioneel gedrag tijdens de oefensessies
• Theoretisch examen (20 punten)
• Artikel schrijven (20 punten)
Tezamen kunnen er dan 100 punten behaald worden. Als 
het praktische examen niet gehaald wordt, zakt de kandidaat 
en moet de gehele cursus overgedaan worden.
De bijdrage die de aios zelf moeten betalen bedraagt € 1000.

Wat kunnen Wij Hiervan leren?
Het is wellicht goed, en straks verplicht, om criteria op te 
stellen voor bepaalde kritische vaardigheden. Deze beoorde-
ling moet gebaseerd zijn op zowel theoretische kennis als 
praktische vaardigheden. Opvallend is dat een meerderheid 
van de aanwezige kandidaten bij de introductie van bovenge-
noemde cursus aios Orthopedie zijn. Het voor de hand lig-
gende argument dat de Orthopeden het FESSH niet kunnen 
halen omdat ze geen kennis hebben van de microchirurgie 
gaat dus wellicht niet op.
Wellicht kunnen dergelijke diploma’s in de toekomst ge-
accrediteerd worden als onderdeel van de certificering tot 
handchirurg.
In Frankrijk zijn er 13 centra die deze cursussen verzorgen 
en gemiddeld doen er 15-20 kandidaten (veelal aios) mee. 

Microchirurgie is een belangrijk onderdeel van de plastische 
chirurgie en zeker ook van de handchirurgie. In het ‘White 
book on Hand Surgery’ van de UEMS wordt microchirur-
gie als vereiste vaardigheid benoemd voor de kwalificatie tot 
handchirurg. [1] In Nederland komen alle aios tijdens hun 
opleiding op diverse manieren in aanraking met de micro-
chirurgie. De meeste opleidingen hebben ook de mogelijk-
heid om microchirurgie te oefenen op ratten of kunststofmo-
dellen van ratten. Voor zo ver ons bekend is er geen enkele 
andere opleiding die de microchirurgie op een duidelijke 
wijze heeft vastgelegd in een gestructureerd programma.
In Frankrijk wordt er binnen de handchirurgie gewerkt met 
een aantal losse diploma’s. Eén van die diploma’s is het di-
ploma microchirurgie. Dit diploma is in Frankrijk een ver-
eiste om als handchirurg aan de slag te kunnen gaan. 
Het behalen van het diploma kost over het algemeen een 
jaar. Het bestaat uit de volgende onderdelen:
• praktische oefeningen op een noedelmodel [2]
• praktische oefeningen op ratten (60 uur training!)
• een e-learningprogramma bestaande uit opgenomen les-

sen
Tijdens de oefeningen op de ratten is er altijd supervisie 
aanwezig van een handchirurg. De anaesthesie en de lokale 
voorbereiding moeten de kandidaten allemaal zelf doen. Het 
werken met diermodellen en de verzorging van de dieren 
hoort bij de opleiding.

Even terug. Las u dat goed? Een noedelmodel? Jazeker! In 
uw lokale Japanse toko is wellicht de Konnyaku Shirataki 
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Fig 1A. Een pakje Konnyaku 
Shirataki noedels.

Fig 1B. De shiratakinoedel van dichtbij.
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Dat wil zeggen dat in Frankrijk ongeveer 200-250 aios per 
jaar dit examen halen. De cursus en het examen staan overi-
gens ook open voor artsen uit andere landen.

In Nederland bestaat natuurlijk al de tweedaagse basiscur-
sus microchirurgie en de vijfdaagse internationale cursus 
microchirurgie in het Erasmus MC; een intensieve, kortere 
en duurdere cursus waarbij geoefend wordt op diermodel-

Fig 2A. Een 0,7 millimeter lumen boren in de noedel. Ook een 
vaardigheid.

Fig 2B. Het noedelmodel klaar voor anastomose.

Fig 3. Een patente arteriële en veneuze vaat-
anastomose in een ratmodel.

len. Wellicht is het een goede gedachte om de ervaringen van 
de lange Franse cursus en diens toetsingscriteria met exami-
nering langs de Nederlandse lat te leggen. Mogelijk dat we in 
de opleidingscentra een gemeenschappelijk theoretisch en 
simulatiegedeelte kunnen organiseren dat samen met een 
diermodelcursus op één locatie gemeenschappelijke criteria 
toetst voor het behalen van een Nederlands Microchirurgie 
Diploma. 
Vervolgens kunnen we kijken of het zinvol is om dit soort 
cursussen ook op te zetten voor andere basisvaardigheden, 
zoals de scopische en minimaal invasieve vaardigheden.
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